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Pred nami so spet prazniki, takšni kulturni in topli, skrivnostni in radostni,… 
Mi jih imamo radi, zato jim zmeraj na široko odpremo šolska vrata. Tudi zato, 
ker se svet takrat zazdi drugačen in zavlada smeh, sproščenost in toplina. 
Posebej vznemirljiv pa je praznik, ki je povezan s srčnimi zadevami – 
VALENTINOVO. 
 
 

Z A K A J JE  S RCE  
Srce je za to , 

da v  njem  je  dom a du ša 
in se či sto  narah lo  sm ehlja, 

ko  bitje srca posluša…  
 

Srce je, da vse  kar ž iv i, 
im a svo je sred išče, 
iz  srca roža cveti 

in ljubeze n im a v  njem  sred išče. 
 

IN ZAKAJ JE LJUBEZEN? 
L jubeze n je za to , 

ker zrastem o iz  dvo jine 
in iz  dveh  nasta ne par, 
m ed  njim a  fluid  m iline . 

 
L jubeze n je za to , 

ker svet je na  dve po lov ici 
in na jlepši veza j m ed  njim a 

roža ljubez ni  na  licih . 
 

In v ljubezni se rodi poljub, 
ki je zato, 

ker ljubeze n v  srcu  sta nu je 
in jo  srce noč in da n 

v  skritem  prekatu  pestu je. 
 

P o ljub je  zato , 
da lju beze n im a  svo j pečat, 

neže n, topel in kopr neč, 
v  barv i srca:Im am  te rad! 

 
(B ina Štam pe Ž m avc: V praša nja srca)

 

 

 

 

 



MISLI O LJUBEZNI 
 
O tem, KAJ IN ZAKAJ JE LJUBEZEN, so razmišljali učenci in učenke 1. in 2. 
razreda. 
 
NE VEM, KAJ JE PRAVA LJUBEZEN. 

MORDA TI VEŠ, KAJ JE PRAVA LJUBEZEN? 

MORDA PA VEM. LJUBEZEN JE ČAROVNIJA. 

                                                                          VIKI JARC 

 

JAZ SEM ZALJUBLJEN. 

TISTI PUNCI, V KATERO SI ZALJUBLJEN, PODARJAŠ RISBICE S SRČKI. 

Z NJO SE DRUŽIŠ. LJUBEZEN JE NAJLEPŠA STVAR. 
                                                                              ALJAŽ EFERL 
 

ZALJUBLJEN JE TISTI, KI SE MU ZASVETI SRCE IN POSTANE RDEČE KOT 

VRTNICA.  

ZALJUBLJENA SEM V … PROSIM, NE SE MI SMEJATI. TAKRAT DOBIM RDEČA 

LIČKA. 

MOJE OČI POSTANEJO SRČKASTE.  

                                                                             INES PODGORELEC 

 

ZALJUBLJEN SI TAKRAT, KO SE TI ZDI, DA SI RES. IMAMO SE MOČNO RADI. KO 

SI ZALJUBLJEN, SI PRIJAZEN. 

                                                                             DOMEN KARNET 

 

NE VEM, KAJ JE LJUBEZEN. RES NE VEM, KAJ JE LJUBEZEN.  

 

                                                                               GAJ PEROVNIK 

LJUBEZEN JE, DA SE IMAMO RADI. ČE PA SI ZARES ZALJUBLJEN, GOVORIŠ 

ZALJUBLJENO. IZ UST LETIJO LEPE IN NEŽNE BESEDE. 
 

                                                                             LEA ROBIČ 
 

LJUBEZEN PRIDE, KO SE NEKDO ZALJUBI V TEBE. LJUBEZEN JE LEPO ČUTITI. IN 

ZA VALENTINOVO JE LJUBEZEN ZELO DOBRA. TAKRAT SI PODARIMO LEPA 

DARILCA. 

                                                                          ALEN ŠAC 

 



LJUBEZEN JE, DA SE ZALJUBIŠ. TAKRAT, KO SE TI ZASVETIJO OČI, SI 

ZALJUBLJEN.  KO PA SE POROČIŠ, SI ŠE BOLJ ZALJUBLJEN.                             

                                                                         HANA CEROVŠEK 

 

LJUBEZEN JE RADOST. IMAMO SE RADI. PODARIMO SI ROŽE. 
 

                                                                             ZOYA PIBERČNIK 
 

LJUBEZEN JE, KO IMAŠ NEKOGA RAD. TAKRAT PUNCI REČEŠ, DA JO IMAŠ RAD 

IN JI PODARIŠ RISBICO. KO SI VEČJI, PA JI DAŠ ŠOPEK ROŽ. 
 

                                                                                LUKA KONEČNIK 

 

LJUBEZEN JE, KO JE NEKDO ZALJUBLJEN. TAKRAT IMAŠ NEKOGA ZELO RAD. 

 

                                                                                 LUKA FESEL 

 

LJUBEZEN JE ZATO, DA SE IMAMO RADI.  

 

                                                                                NASTJA HALIČ 

 

LJUBEZEN JE SKRIVNOST. TISTI, KI JE ZALJUBLJEN, JE ZALJUBLJENEC. 

TAKRAT, KO JE ZALJUBLJEN, JE SRAMEŽLJIV. 
 

                                                                                  LARA NATERER 

    

LJUBEZEN JE, DA SE IMAMO RADI.  

         MIŠA M. VRBNJAK 

 

KADAR IMAMO KOGA RADI, MU DAMO DARILO. 

          LANA KOPŠE 

 

KO IMAM NEKOGA RADA, MU NARIŠEM RISBICO. 

         KAROLINA LIŠNIČ 
 
KO TE VIDIM, TE LJUBIM.  

          TILEN PAPEC 

 

KO SE IMAMO RADI, SE POLJUBIMO. 

         BARBARA MATJAŠIČ 
 



KO SEM ZABLJUBLJEN, SE S TISTIM RAD OBJAMEM. 

          TOMAŽ KRAJNC 
 

KO TE VIDIM, TE IMAM RAD. 

          ENEJ ORNIK 

 

LEPA SI KOT DIAMANT.  

          GAJ GORZA 

    

KADAR IMAMO NEKOGA RADI, MU DAMO ROŽE. 

         PATRICIJA PUHIČ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBEZEN JE LEPA,LJUBEZEN JE LEPA,LJUBEZEN JE LEPA,LJUBEZEN JE LEPA,    

SE BLEŠSE BLEŠSE BLEŠSE BLEŠČI KOT ZVEZDA.I KOT ZVEZDA.I KOT ZVEZDA.I KOT ZVEZDA.    

KO TE VIDIM,KO TE VIDIM,KO TE VIDIM,KO TE VIDIM,    

MI SRCE ZAIGRAMI SRCE ZAIGRAMI SRCE ZAIGRAMI SRCE ZAIGRA    

KOT ZLATI INŠTRUMENT.KOT ZLATI INŠTRUMENT.KOT ZLATI INŠTRUMENT.KOT ZLATI INŠTRUMENT.    

KO TE VIDIM,KO TE VIDIM,KO TE VIDIM,KO TE VIDIM,    

TE TAKOJ POVABITE TAKOJ POVABITE TAKOJ POVABITE TAKOJ POVABIM NA PLESM NA PLESM NA PLESM NA PLES    

ALI TI DAM BONBONIERO.ALI TI DAM BONBONIERO.ALI TI DAM BONBONIERO.ALI TI DAM BONBONIERO.    

TVOJE OTVOJE OTVOJE OTVOJE OČI SOI SOI SOI SO KOT DIAMANT KOT DIAMANT KOT DIAMANT KOT DIAMANT....    

RAD BI, DA SE POLJUBIŠ Z MANO.RAD BI, DA SE POLJUBIŠ Z MANO.RAD BI, DA SE POLJUBIŠ Z MANO.RAD BI, DA SE POLJUBIŠ Z MANO.    

ČE SI ŽALOSTNA,E SI ŽALOSTNA,E SI ŽALOSTNA,E SI ŽALOSTNA,    

SEM TUDI JAZ ŽALOSTEN.SEM TUDI JAZ ŽALOSTEN.SEM TUDI JAZ ŽALOSTEN.SEM TUDI JAZ ŽALOSTEN.    

IN SI ŽELIM, DA BI BILAIN SI ŽELIM, DA BI BILAIN SI ŽELIM, DA BI BILAIN SI ŽELIM, DA BI BILA    

SPET VESELA.SPET VESELA.SPET VESELA.SPET VESELA.    

OBJEL BI TEOBJEL BI TEOBJEL BI TEOBJEL BI TE    

IN TI REKELIN TI REKELIN TI REKELIN TI REKEL    

LJUBIM TE.LJUBIM TE.LJUBIM TE.LJUBIM TE.    
 

Učenci 1. razreda 



LJUBEZENSKI NASVETI 
 

 KAJ NAREDIŠ, DA JE ONA V TEBE? 
IN KAJ NAREDIŠ, DA JE ON V NJO? 
 
Svetujejo vam: Marja, Jan, Domen, Žan, Marsel, Miha, Jadran, Tilen, Jernej, 
Mišela, Larisa, Ana, Nejc in Zarja; učenci in učenke 3. razreda, ki se že nekoliko 
bolje spoznajo na srčne zadeve. 
 
DEKLICA SVETUJE DEČKU: 

• Deklice spoštuj. 
• Naberi ji rože. 
• Ko greš na sprehod, jo primi za roko. 
• Do deklice bodi nežen. 
• Deklici ne pokaži ljubezni tako, da jo tepeš. 
• Za valentinovo ji napiši pismo in jo objami. 
• Na koncu jo vprašaj, če bi hodila s teboj.           (Zarja) 
• Prvo kot prvo moraš biti prijazen. 
• Posojati ji moraš stvari. 
• Pozor! Ne tepi je! 
• Pisma ji pošiljaj tako dolgo, dokler ne bo rekla: "Rada te imam!" 
• Če te kaj prosi, ji pomagaj! 
• Razveseli jo s stvarjo, ki jo ima rada. 
• Zaupaj ji. 
• Kdaj pa kdaj ji kupi cvetje. 
• Povabi jo v kino. 
• Ko je žalostna, jo potolaži!  
• Druži se z njeno družino.               (Ana) 
• Deklici podari rože. 
• Deklico povabi ven. 
• Daj ji svojo fotografijo. 
• Ne paše nam, da ste vsiljivi. 
• Da ste vljudni. 
• Da ji stojiš ob strani. 
• Ne delaj se važiča.                       (Larisa) 
• Prinesi ji čokolado. 
• Pošlji ji poljubček. 
• Pošlji ji pismo. 
• Pelji jo na potovanje. 
• Pazi, da ne boš tožil. 
• Bodi vljuden. 
• Bodi priden. 
• Pazi, da boš urejen.                     (Mišela) 
• Bodite prijazni. 
• Za valentinovo ji daj pet pisem. 



• Ne toži. 
• Ne tepi. 
• Moraš biti za hece. 
• Zjutraj se uredi. 
• Igraj se z njo.  
• Daj ji darilo. 
• Moraš biti nagajiv. 
• Zanimaj se, kaj reče. 
• Greš tja, kamor ona reče. 
• Ji odpreš vrata. 
• Se z njo pogovarjaš. 
• Jo povabiš na zabavo. 
• Jo povabiš na večerjo. 
• Če ji kaj pade na tla, ti pobereš.           (Marja) 

 
DEČEK SVETUJE DEKLICI: 

• Igraj se z nami nogomet. 
• Poljubi ga. 
• Ne paše mu, da kličeš druge. 
• Povabi ga na zmenek. 
• Idi z njim v hišo.                                (Jan) 
• Pošlji mu pismo. 
• Pojdi z njim na večerjo. 
• Bodi prijazna. 
• Lepo se uči. 
• Igraj se z njim.                              (Domen) 
• Pazi, da ne tožiš. 
• Pazi, da ne hodiš okoli sama. 
• Pazi, da ne hodiš blizu strupa. 
• Bodi prijazna.                                (Žan) 
• Prinesi jim čokolado. 
• Z njim igraj badminton. 
• Ne govori preglasno. 
• Večkrat kuhaj. 
• Glej, da se ne boš lagala.             (Marsel) 
• Pošlji mu poljub. 
• Ne odrivaj ga. 
• Pojdi z njim na izlet. 
• Pojdi z njim na pico. 
• Mu prineseš rožo. 
• Mu pomagaš.                          (Miha) 
• Pazi, da ne boš tožila, ko bo kaj ušpičil. 
• Paše mu, da sediš z njim. 
• Ne paše mu, da si preveč pridna. 
• Povabiš ga na večerjo. 



• Ne paše jim, da tekate za njimi. 
• Ne paše jim, da ljubite druge.                 (Jadran) 
• Pazi, da ne boš lagala in grdo govorila. 
• Pazi, da ne boš imela kratkih las. 
• Pazi, da bo šla poštevanka. 
• Pazi, da ne boš imela dosti živali.                (Tilen) 
• Pazi, da ne boš tožila. 
• Bodi prijazna z njim. 
• Daj nam čokolado. 
• Pazi, da boš prijazna. 
• Pomagaj jim. 
• Mu boš kuhala. 
• Pazi, da ne boš v drugega.                       (Jernej) 
• Pazi, da ne boš tožila. 
• Pazi, da ne boš preveč pridna. 
• Paše jim, da se dosti pogovarjaš. 
• Paše jim, da se smejite. 
• Ne paše jim, da ste sramežljive. 
• Ne paše jim, da ste vsak dan v drugega.   (Nejc) 
 
 
 
 
Deklice so staknile glave in si zaupale, kako osvojiti fanta: 
Urediš se, sedeš zraven njega in se lepo obnašaš. Primeš ga za roko. Nikoli 
ga ne izdaš in si ne izbiraš drugih fantov. Urediš se in se malo spogleduješ z 
njim. Ne smeš biti resna, prepirljiva, sramežljiva, ljubosumna in izdajalska. 
Biti moraš prijazna in ga ne smeš izsiljevati. Moraš mu pomagati in ga 
včasih rešiti. Z njim hodiš na zabave in ga povabiš domov, na sladoled ali v 
bar. Takrat lepo ješ, se lepo pogovarjaš in nisi preveč fina. Pomagaš mu 
napisati domačo nalogo. Pošlješ mu kakšno pismo ali mu daš darilo. 
Predvsem pa moraš imeti rada živali. 
 

Tudi fantje so bili pred težko nalogo. Nasveti, nasveti,… Kako osvojiti 

punco? 
Ne smeš biti hudoben in ne smeš tepsti punc. Moraš biti njen kelnar in ji prinesti 
pico. Nikar je ne zadevat (MED DVEMA OGNJEMA)!  
"Dati ji moraš prednost in sebi zadnost." Daš ji igrače, čokolado in poljubček. 
Si duhovit, močan, prijazen, priden in ne hodiš za drugimi puncami. Zaščitiš jo 
in ji posodiš svinčnik, pomagaš ji rešiti test. Povabiš jo domov, se igraš z njo in 
ji podariš rože. Kupiš ji sladoled. Z njo greš na igrišče ali v park. Urediš se in jo 
povabiš  na večerjo. Ne smeš biti otročji in  ljubosumen. Povabiš jo v kino, v 
trgovino, na letalo in na ladjo. Z njo greš na morje in jo povabiš na zabavo. 
Poveš ji, da si zaljubljen vanjo. Nikoli je ne pustiš na cedilu. Morda jo povabiš v 
svojo hišico na drevesu. Neseš ji torbo in jo v vrsti spustiš naprej. 



VALENTINOVA POŠTA 
 
Ali veste, da je Valentin že stoletja zaščitnik zaljubljencev in dobrih prijateljev? 
Na ta dan so si v Angliji že pred več kot petsto leti predvsem mladi ljudje izmenjavali pisma 
in razglednice pa tudi darilca, ki so jih imenovali kar "valentini". Kmalu se je šega razširila še 
v ostale dežele. Razglednice so imele čipkaste robove, okrašene so bile z raznimi 
ljubezenskimi risbami, kjer so prevladovali ptiči, srca in vrtnice. Zraven so napisali ustrezne 
verze. Nekdaj je bil čar, da so ljudje vse izdelali sami. 
 
Odločili smo se, da si bomo tudi mi izmenjavali sporočilca, ki jih bomo skrbno 
izdelali seveda sami. V OPB so učiteljice in učenci izbrali valentinove poštarje 
in organizirali valentinovo pošto. Bilo je vznemirljivo in zabavno. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
V sredo, 3.2.2010 smo začeli z VALENTINOVO POŠTO. Ne veste, kaj je to? To 
je pošta, ki si jo pošiljamo učenci naše šole. Zelo je zabavno, ko dobim kakšno 
pismo. A še toliko bolj sem vesela, ker sem v sredo postala valentinova poštarka. 
V varstvu učiteljice pošto razvrstijo, naslednje jutro pa jih z drugimi poštarkami 
razdelimo. Druge poštarke so Nastja, Iris, Špela in Lina. Vsaka je zaposlena za 
en razred. Jaz s pošto razveseljujem petošolce in petošolke.  
Škoda, ker se teden zaključuje in ne bomo več mogli pošiljati valentinovih pisem. 
 

                                                                        Mojca Mesner 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALENTINOV HOROSKOP 
 
Za valentinovo je bilo značilno tudi vedeževanje in prerokovanje. To je zanimalo predvsem 
dekleta, ko so si hotela ustvariti podobo o svojem ženinu. V gumbnico so si morale dati cvet 
žafrana in s tem so imele večjo možnost, da bo prva oseba, ki jo bodo srečale, fant. Prvi fant, 
ki ga je dekle uzrlo, je bil pri priči njen valentin. Zato je vsaka presneto dobro pazila.  Za tem 
so si pomagale na naslednji način. Ptič, ki so ga prvega videle ta dan, je napovedal, kakšne 
vrste človek bo bodoči mož (kos-duhovnik, taščica-mornar, zlati ščinkavec-bogataš, vrabec-
kmet, modra taščica-srečni človek, krivokljun-prepirljivec, golob- dobrosrčnež). Gorje pa, če 
je videla žolno; potem se nikoli ni omožila.  
 
V četrtem razredu se je te dni prerokovalo, šušljajo, gledali so v zvezde in 
napovedovali, vse skupaj pa zapisali v valentinov horoskop.



2010 
 

 
 

 VALENTINOVVALENTINOVVALENTINOVVALENTINOV    HOROSKOPHOROSKOPHOROSKOPHOROSKOP    



 

BIKBIKBIKBIK                                                                                                       Iz zvezd bral Rok 

  21.4.  21.4.  21.4.  21.4.----21.5.21.5.21.5.21.5.    
 
Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona: V  tem letu bo tvoja ljubezen rasla. 

 
Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on:  Pogosto ti bo všeč več oseb hkrati, kar pa te ne bo osrečevalo. 

 
Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:  Prijateljev ne ocenjuj preveč ozko, predvsem pa ne glej samo na svojo korist. 

 

Odnos do uOdnos do uOdnos do uOdnos do učiteljic:iteljic:iteljic:iteljic:         
 

OVENOVENOVENOVEN                                                                                                      Iz zvezd bral Lan 

  21.3.  21.3.  21.3.  21.3.----20.4.20.4.20.4.20.4.    
    
Ta mesec boš moral-a biti bolj potrpežljiv-a. Ne bo šlo vse tako kot si boš želel-a. Tako v šoli 
kot doma. Malce te bo jezilo, da ti bo zaradi šolskih obveznosti ostajalo vedno manj časa. 

Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona: Dobila boš novega fanta.  

Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on:  Spoznal boš novo simpatijo.   

Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:   

Odnos do uOdnos do uOdnos do uOdnos do učiteljic:iteljic:iteljic:iteljic:         
 



 

DVOJDVOJDVOJDVOJČKAKAKAKA                                                                                      Iz zvezd bral Gašper 

  22.5.  22.5.  22.5.  22.5.----21.6.21.6.21.6.21.6.    
    
Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona: Danes te čaka zelo zanimiv dan. Preživela ga boš romantično. Tvoja simpatija 
te bo čakala s šopkom rož. Skupaj bosta šla na sprehod po parku. 
Ta mesec boš dobivala dobre ocene. Zelo dobro se boš razumela z drugimi. 

 
Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on:  Zjutraj boš šel na sprehod in srečal zelo lepo dekle. Zelo si bosta všeč. Skupaj 
bosta odšla na večerjo. 
Ta mesec boš zelo vesel. Vrtel se boš okrog vseh punc in do vseh boš zelo prijazen. 

 

Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:   

Odnos do uOdnos do uOdnos do uOdnos do učiteljic:iteljic:iteljic:iteljic:         
 

RAKRAKRAKRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Iz zvezd brala  Nastja 

  22.6.22.6.22.6.22.6.----22.7.22.7.22.7.22.7.    
 
Na valentinovo pazi, da zaradi novih prijateljev ne izgubiš starih. Imaš veliko prijateljev / 
prijateljic. Eden/ena od njih bo postal-a  tvoj –a Valentin –a. 
 
Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona: Tvoj Valentin ti bo podaril čokoladno srce. 

  
Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on: Dobil boš svojo Valentino. 

  
Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:  

                                                                         



    

DEVICADEVICADEVICADEVICA                                                                                         Iz zvezd brala  Tjaša 

  24.8.24.8.24.8.24.8.----22.9.22.9.22.9.22.9.    
 
V šoli boš zelo uspešen / uspešna in vsi te bodo spoštovali. Spoznal-a boš, da stari prijatelji 
niso bili pravi prijatelji. Nikar ne skrbi. Kmalu boš spoznal-a nove. 
 
LjuLjuLjuLjubezen / onabezen / onabezen / onabezen / ona: Za valentinovo boš spoznala prijatelje. Ta ti bo stal ob strani, če boš v težavah. 
Morda se bo to prijateljstvo razvilo še v kaj več. 

 
Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on:  Za valentinovo boš presenečen. Spoznal boš deklico svojih sanj. 

  
Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:  

                                                                                   

LEVLEVLEVLEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Iz zvezd brala Špela 

  23.7.23.8.  23.7.23.8.  23.7.23.8.  23.7.23.8.    
 
Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona: Pred nekaj dnevi si se počutila osamljeno. Ljubezen te bo vodila k ovnu ali 
biku. Ne misli na težave in skrbi, ampak se prepusti, da se s partnerjem bolje spoznata. 

 
Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on: Valentinovo je pred vrati in tvoje ljubljeno dekle mora dobiti lectovo srce, na 
katerem bo pisalo RAD TE IMAM. Tako bo tvoje ljubljeno dekle vedelo, da jo imaš rad. 

 
Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:  S prijatelji se ne boš najbolje razumel-a. Ker boš v njihovi družbi 
»važen/važna«, te bodo kmalu zapustili. Kmalu po valentinovem se bodo odnosi umirili. 

 

OdnosOdnosOdnosOdnos do u do u do u do učiteljic:iteljic:iteljic:iteljic:         
SreSreSreSrečna številka: na številka: na številka: na številka: 12    
Barva meseca: Barva meseca: Barva meseca: Barva meseca: rumena, oranžna in rdeča 



 

ŠKORPIJONŠKORPIJONŠKORPIJONŠKORPIJON                                                                                  Iz zvezd bral  Aleks 

  24.10.24.10.24.10.24.10.----22.11.22.11.22.11.22.11.    
 
Februar v življenje prinaša več živahnosti, dejavnosti, ljubezni in pogovorov. Proste trenutke boš 
preživljal-a doma in bodo polni ljubezni. 

Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona:  

Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on:  

Šola / ona:Šola / ona:Šola / ona:Šola / ona:    

Šola / on:Šola / on:Šola / on:Šola / on:                                                                                   

TEHTNICATEHTNICATEHTNICATEHTNICA                                                                                        Iz zvezd bral  Roki 

   23.9.23.9.23.9.23.9.----23.10.23.10.23.10.23.10.                                                                            
 
Mislil-a  boš samo na družino, prijatelje in svoje sorodnike. Vtikal-a se boš v zadeve, ki se te ne 
tičejo. Kaj pa ljubezen? Zaradi takega odnosa, ti ne bo šlo najbolje. Mislil-a boš, da si še 
premlad-a za ljubezenske trenutke. Kar pogumno. Zvezde ti bodo pomagale. 

Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona:  

Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on:  
 

Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:                                                         



 
 
 
 

STRELECSTRELECSTRELECSTRELEC                                                                                            Iz zvezd brala Mojca 

  23.11.  23.11.  23.11.  23.11.----21.12.21.12.21.12.21.12.    
 
Na valentinovo boš dobil-a veliko pisem in s tem simpatijo. Prejel-a boš čokolado v obliki srca. 
Spoznal-a boš nove prijatelje. Ta dan bo zate zelo uspešen. 

Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona: prva črka imena tvoje simpatije je R.  

Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on: prva črka imena tvoje simpatije je N.  
 

Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:  
 
Naj znaNaj znaNaj znaNaj znamenjemenjemenjemenje: dobro se boš ujel-a z devicami, kozorogi in tehtnicami. 
 

KOZOROGKOZOROGKOZOROGKOZOROG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Iz zvezd brala Iris 

  22.12.  22.12.  22.12.  22.12.----20.1.20.1.20.1.20.1.    
 
Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona: Ljubezen te bo vodila k mirnim ljudem, npr. devici, tehtnici in vodnarju. 
Partnerju ne boš znala povedati, da ga imaš resnično rada. 

 
Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on: Svoji ljubljeni osebi pripravi manjše presenečenje (darilo). Tako se boš z njo 
zelo dobro razumel. 

 
Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:  S prijatelji se boš dobro razumel-a. Prijatelji te bodo na začetku gledali postrani, 
toda čez čas se bodo sprijaznili s tem, da si lepotica /lepotec. 

 

Odnos do uOdnos do uOdnos do uOdnos do učiteljic:iteljic:iteljic:iteljic:         
SreSreSreSrečna številka: na številka: na številka: na številka: 5    
Barva meseca: Barva meseca: Barva meseca: Barva meseca: oranžna  
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VODNARVODNARVODNARVODNAR                                                                                            Iz zvezd brala  Lina 

  21.1.21.1.21.1.21.1.----18.2.18.2.18.2.18.2.    
 
Za valentinovo boš dobil-a dobrega prijatelja. Z ljubeznijo bo na ta dan dosti opravka.  
V mesecu februarju bo čas za nakupovanje. Ne pretiravaj z nakupi. Denar porabi za pomembne 
stvari in ne za neumnosti. 
 
Ljubezen / oLjubezen / oLjubezen / oLjubezen / onananana: Ko se boš zjutraj zbudila, boš pred posteljo zagledala princa na belem konju. 

 
Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on: Zjutraj boš šel na sprehod. Zagledal boš zelo lepo dekle. Skupaj bosta šla na 
kavico in se pogovarjala o romantiki. To dekle ti bo zelo všeč in imel jo boš za celo leto. 

  
Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:  

                                                               

RIBIRIBIRIBIRIBI                                                                                                  Iz zvezd brala Anja 

  19.2.  19.2.  19.2.  19.2.----20.3.20.3.20.3.20.3.    
 
Ljubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / onaLjubezen / ona: V  tem letu boš veliko premišljevala o ljubezni. 

 
Ljubezen / onLjubezen / onLjubezen / onLjubezen / on:  Prijateljica ti bo pošiljala sporočila o ljubezni, ti pa njej. 

 
Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:Prijateljstvo:  Prijatelji te bodo imeli radi, saj jim boš stal-a ob strani. 

 

Odnos do uOdnos do uOdnos do uOdnos do učiteljic:iteljic:iteljic:iteljic:         
SreSreSreSrečna številka: na številka: na številka: na številka: 12    
Naj meseci: Naj meseci: Naj meseci: Naj meseci: januar, april in vsi poletni meseci 
 



 



ALI SEM ZALJUBLJEN/ZALJUBLJENA? 
 To najbolj zanima petošolce in petošolke, zato so sestavili anketo za vse deklice 
in dečke od 6 do 99 let. Torej, valentinov test je za vse nas! 
 
 

 
 

1. Ali že imaš kakšno simpatijo? 

 

                 JA 
 

             SAMO SANJAM O TEM 
 

           NE ZANIMAJO ME ŠE TAKE STVARI 
 
 
     2.   Kako dolgo si zaljubljen? 

 

                    ŽE VEČ LET 

 

                NEKAJ MESECEV 
 

                EN TEDEN ALI SPLOH NE  
 
 
      3.   Imaš ljubezen, ki ima rojstni dan.   Kaj ji boš kupil ? 
 

                      VRTNICO 
  

                 PLIŠASTEGA MEDVEDA 
 

               SONČNA OČALA 
 
 

4. Kdo ti je všeč? 
 

                    UČENEC NAŠE ŠOLE 
 

                 NEKDO IZ ODDALJENIH MEST / VASI  
 

            FILMSKA ZVEZDA 



5. Tvoja ljubezen je na hodniku. Hočeš jo vprašati, če gre s tabo na 

sladoled. Kaj ji rečeš? 
 

                    IMAŠ JUTRI KAJ ČASA? 
 

                 TAKŠNA LEPOTA,  SAMA NA HODNIKU! 
 

                  NE RAZMIŠJAM, DA BI KOGA POVABIL NA SLADOLED.   
 
 
 

6. Koliko simpatij si že imel? 
 

                    ENO 
 

                DVE 
 

            TRI ali VEČ 
 
 
 

7. Si že spoznal starše svoje simpatije? (Odgovorijo le tisti, ki imajo 
simpatijo) 

 

                    DA 
 

                BOM, KMALU 
 

            NE, NIKOLI 
 
 
 

8. Kako bi se odzval-a na izpoved ljubezni ? 
 

                    TUDI SAM-A  BI IZPOVEDAL-A  LJUBEZEN 
 

                OKAMENEL-A  BI BREZ BESED 
 

            STEKEL-A  BI STRAN 
 
 
 
 
 



9. Ali si že poljubil simpatijo ? 
 

                    SEM SAMO RAZMIŠLJAL 
 

                SI  NE  UPAM 
 

            VEČKRAT 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vemo, da boste v naši valentinovi praktiki našli kaj praktičnega zase in vam ob 
prazniku želimo vse lepo, predvsem pa veliko srčne topline. 
 

                                                        Alenka Zadravec             

Največ      
Si že zelo izkušen v 
ljubezni. Mogoče 
razmišljaš preresno o 
njej. 

Največ      
Amorjeva puščica 
te še vedno lovi. Ne 
obupaj, vsak čas te 
bo zadela. 

Največ    
Nisi še dovolj zrel 
za ljubezen. Ne 
skrbi, vse pride ob 
pravem času. 
Ljubezen gotovo kje 
čaka tudi nate. 


